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Renskåret 
svinekjøtt og storfekjøtt

Kampanjeperiode
uke 45 - 48

  Kjøtt på 
det sunneste
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Ole Petter Nyhaug er det nærmeste et orakel man kan komme i 
moderne tid. Gjennom selskapet med det lovende navnet, Mer Vett AS, 
leverer han analyser som skal gi fremoverlente virksomheter svar på 
hva man bør satse på. Da er det nærliggende å spørre; hva bør nå kjøtt-
bransjen satse på for å være på lag med trendene?

- Folk får mer og mer kompetanse på mat, 
om hva som er sunt og hva som er usunt, 
sier Nyhaug. I et helse- og ernæringsmes-
sig perspektiv er ikke kjøtt bare kjøtt. 
Det er store forskjeller på folks assosia-
sjoner til hvitt kjøtt kontra rødt. Mens 
folks tanker om det hvite kjøttet fort går 
til noe lyst, lett og delikat, går folks tanker 
om rødt kjøtt gjerne til et større kjøtt-
stykke med tung mat. Når ernæringsek-
spertisen i tillegg anbefaler å begrense 
rødt kjøtt til to ganger i uka, merker folk 
seg dette, og har det i bakhodet når de 
står overfor det evinnelige spørsmålet: 
Hva skal vi ha til middag i dag?

- Mitt råd til kjøttbransjen er å ikke slutte 
med det de gjør i dag, men å gjøre noe 

i tillegg. Dette ligger i å segmentere 
markedet bedre. Alle vil ikke ha alt. Men 
de fleste vil ha litt av noe. Den viktigste 
helsetrenden i framtiden blir sannsynlig-
vis, rett og slett: å spise mindre. Det betyr 
igjen at produktutvikling og presentasjon 
blir enda viktigere enn i dag. Istedenfor 
å selge biffer i halvkilospakninger, for å 
ta ett eksempel, kan man tilby mindre 
og delikate pakninger. Dette dreier seg 
om ren forbrukerpsykologi. Kjøper en 
mindre, så spiser en gjerne mindre også. 
Og for de som fortsatt vil mene at små 
forpakninger blir for lite, kan de heller 
kjøpe flere små. Å kjøpe ”smått” er posi-
tivt for selvfølelsen, hvor mye man ender 
opp med å spise når maten kommer på 
tallerkenen, er en annen sak…

- En annen produktutviklingsretning er 
mat og ferdigretter som opprinnelig for-
bindes med sunt kosthold. Dette kan for 
eksempel være ingredienser fra det asia-
tiske kjøkken. Her bør det ligge mange 
muligheter. Jeg tror i det hele tatt ikke at 
kjøtt vil bli oppfattet negativt i framtiden. 
Fokuset vil være på å spise bedre og å 
spise mindre. I dette perspektivet burde 
en samlet kjøttbransje se langt større 
muligheter enn begrensninger. Men det 
viktige er altså ikke å bare oppfordre til 
å spise mer kjøtt, men å være på lag med 
utfordringene, fastslår en hardt argumen-
terende Ole Petter Nyhaug overbevi-
sende.

- At folk vil spise bedre, og spise mindre, 
det blir utfordringen! 

Som moderne orakel baserer ikke Ole Petter Nyhaug 
seg verken på krystallkuler, synsing eller spekula-
sjoner. Analysebyrået han eier og driver baserer sine 
synspunkter og råd på forbrukertrendanalyser av 
både kvantitativ og kvalitativ art.
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Det er lurt å tipse kundene om magre 
alternativer til de tradisjonelle fete; det 
skal ofte lite til for å bytte ingredienser 
til magrere varianter. Kundene dine vil 
sette stor pris dette, interessen for å 
spise riktig er fortsatt på topp. Rent 
kjøtt er ekte og naturlig, og et godt valg 
for sunn middag.

MatPrat-filmer på TV
I kampanjeperioden kjøres to filmer 
på TV som nettopp fokuserer på de 
positive egenskapene til renskåret kjøtt. 
Fristende matfilmer med biffkjøtt og 

svinefilet sammen med sunt tilbehør, 
matlyst og matglede i vakre bilder:

•	 Biff	med	chilidressing	og	salat
	  – sunt kjøtt og sunt tilbehør, bedre 
 kan det ikke bli! 
 En porsjon inneholder 7 g fett, 
 332 kcal
•	 Svinefilet	Teriyaki 
 – lekre skiver av ytrefilet med full- 
 kornspagetti og teriyakisaus.
 En porsjon inneholder 10 g fett, 
 465 kcal 

Et renskåret stykke kjøtt, enten det 
kommer fra storfe, svin eller kylling 
inneholder nesten ikke fett.  De vanlige 
biff-emnene har alle under 4 % fett. Biff-
kjøtt inneholder dessuten mye jern, og 

dette er jern som kroppen kan utnytte 
svært godt! Se side 6 - 7.
Sørg for å ha rikelig av disse råvarene i 
kjøttdisken i hele kampanjeperioden. 

Mange nye, sunne retter å la 
seg friste av på matprat.no

•	 matprat.no	har	stort	fokus	både	på
 renskåret svinekjøtt og biffkjøtt i 
 kampanjeperioden
•	 350	oppskrifter	på	Sunn	MatPrat
•	 minst	100	nye,	sunne	retter
•	 mange	nye	kyllingretter
•	 velg	sunt	enten	det	er	hverdag	eller
 fest
•	 forslag	til	sunt	tilbehør
•	 informerende	artikler	om	valg	av	sunt	
 kjøtt og om sunne matvaner generelt

Renskåret kjøtt:

Så sunt du bare vil

Rent kjøtt er en mager og sunn matvare, det gjelder både biffkjøtt, 
kyllingfilet og renskåret svinekjøtt.  Det er tilbehøret og ingrediensene 
i retten som avgjør hvor sunt måltidet blir. Kanskje på tide å tenke litt 
annerledes?

MEDIEPLAN
TV

Uke 45 46 47 48
TV2	 •	 •	 •	 •
TVZebra	 •	 •	 •	 •
TVNorge	 •	 •	 •	 •
FEM	 •	 •	 •	 •
TV3	 •	 •	 •	 •
Viasat	4	 •	 •	 •	 •

MEDIEPLAN
Internett

Uke 46 47 48
Facebook	 •	 •	 •
Spotify	 •	 •	 •	
TV3.no	 •	 •	 •
greteroede.no	 •	 •	 •
vektklubben.no	 •	 •	 •
Dagbladet	 •	 •	 •
Dagbladet	Mat	 •	 •	 •
VG.no	 •	 •	 •
VG	Mat	og	Drikke	 •	 •	 •
kk.no	 •	 •	 •
henne.no	 •	 •	 •
TV2.no	 •	 •	 •

•	 små,	nyttige	kurs	om	for	eksempel	
 næringsstoffene eller kosthold og  
 måltidsrytmer

Veien	til	sunne	oppskrifter
1. Gå inn på matprat.no
2. Klikk på Sunn
3. Klikk på en oppskrift
	 	 •	 Fristende	bilde
	 	 •	 Enkel	forklaring
	 	 •	 Næringsinnhold	per	porsjon
	 	 •	 Link	til	nyttige	tips	og	relaterte		
   oppskrifter

Sunn	MatPrat	på	internett	. . .
I samme periode som vi viser TV-
filmene med biffkjøtt og svinefilet med 
sunt tilbehør, blir kampanjen forsterket 
med fristende nettannonser. Vi satser på 
tradisjonelle nettsteder, som for eksem-
pel  VG, i tillegg til et utvalg moderne og 
aktuelle nettsteder.

. . .	og	på	nyhetsbrev
Vi sender ut flere nyhetsbrev fra 
matprat.no med aktuelle tips og opp-
skrifter i løpet av kampanjeukene, samt 
oppdateringer med sunne, fristende 
oppskrifter til våre 30.000 venner på 
Facebook. 
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Magert kjøtt er rikt på protein og har 
altså nesten ikke fett. Storfekjøtt inne-
holder også rikelige mengder med jern. 
Å spise og leve sunt er en vedvarende 
trend. Det er også verdt å merke seg at 
kjøpslysten og betalingsviljen er høy for 
sunne produkter.

Her er et representativt utvalg av hva kjøtt-
bransjen har å by på. Fettinnholdet er mellom 
1,1 og 3,7%. Til sammenligning skal kjøtt- og 
kjøttprodukter ikke ha høyere fettinnhold enn 
10% for å bli Nøkkelhull-merket. Alle disse 
produktene inneholder hver for seg altså ikke 
mer enn maksimalt en tredel av dette kravet!

Fakta om det 
sunne kjøttet

Biff av ytrefilet,	2,3	%	fett 
En hel ytrefilet kan skjæres i mange, 
nesten like biffer. Dette er den klassiske 
biffen som kan serveres på mange måter.

Biff av mørbrad,	2,3	%	fett
Ofte betegnet som den biffen som gir 
mest for pengene. Mørt og finfibret 
kjøtt som er saftig og smakfullt. 

Strimlet biffkjøtt,	1,7	%	fett
Smakfullt og anvendelig til mange 
favorittretter som wraps og pitapizza. 

Svin indrefilet,	3,6	%	fett
Mør og mager hverdagsluksus som like 
gjerne kan brukes i helga. Kan stekes 
hel, i biffer eller oppskåret i biter eller 
strimler.

Strimlet svinekjøtt,	
2	-	5	%	fett
Magert og mørt svinekjøtt i tynne 
strimler. Som skapt for raske og sunne 
retter. Selvskreven i wok og andre 
asiatiske retter.

Svin flatbiff, løvtynne 
skiver/snitzel,	2	%	fett
Mørt og magert kjøtt fra flatbiff 
som er ekstra raskt å tilberede. 

Svin ytrefilet, svinebiffer,
2,3	%	fett
Svin ytrefilet er koteletter uten 
fett og ben. Kan stekes hel eller i 
skiver som små biffer.

Biff av indrefilet,	3,7	%	fett
Mørest og dyrest. Noen ganger er kun 
det beste godt nok, og da er det fortsatt 
indrefilet som gjelder.

Fett	per	100	g	spiselig	råvare:
Storfe indrefilet 3,7 g 
Storfe ytrefilet 2,3 g
Storfe mørbrad 2,3 g
Storfe flatbiff 1,7 g
Kyllingfilet 1,1 g
Kylling uten skinn 2,1 g
Kalkunfilet uten skinn 1,4 g
Svin indrefilet 3,6 g
Svin ytrefilet 1,8 g
Svin flatbiff 2,0 g

Biff av flatbiff/adductor,	
1,7	%	fett
Flatbiff er ikke flatbiff. Det møreste 
stykket av flatbiffen er den avlange biten, 
adductor. Skjæres i flotte biffer. 
Selve flatbiffen blir best marinert eller 
”mekanisk mørnet”.

Kyllingfilet, 1,1	%	fett 
Det aller magreste kjøttet, som er 
mørt og veldig anvendelig til et stort 
utvalg retter. Kan stekes hel, i skiver, 
strimler eller biter.  

Kalkunfilet,  1,4	%	fett 
Et fantastisk stykke kjøtt som 
kan brukes på mange måter, og 
til mye mer enn julemat. Stekes 
hel, som biffer, strimler eller 
som terninger på spyd. 
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Gjerne indrefilet på mandag, 
men med sunt tilbehør
Oslo er en merkelig by. I gamle dager var det sterke skiller mellom øst og vest. 
Nå er det ikke akkurat slik lenger, men allikevel viser levekårsundersøkelser at 
levealderen er vesentlig høyere i de vestlige bydeler, og at de sunne livsstils-
faktorene står høyere i kurs der. Nysgjerrige på dette satte vi kursen mot vest, 
til en butikk med en av byens beste ferskvareavdelinger: Centra Colosseum på 
Majorstuen.

Med Anette Eriksmoen bak kjøttdisken 
utstråler avdelingen absolutt kvalitet. Så 
er hun da også nylig bronsemedaljør i 
Norgesmesterskapet i kjøttfag.
- Her har vi mange kjøpesterke kunder, 
forteller hun. – Mange spiser mye kjøtt, 
og gjerne indrefilet på en mandag. 
Samtidig virker de fleste opptatt av 
gode råvarer og hva de spiser. Så de 
som handler her har ikke pommes frites 
og bearnaise som tilbehør. Samtidig er 
kundemassen veldig delt i synet på fett 
i kjøttet. Noen vil gjerne ha det, andre 
ikke. Nå i disse fårikåltider opplever vi 
kunder som nærmest grøsser hvis 
vi nevner noe annet enn 
nakkestykker i 
fårikålen…

- Som en konklusjon kan vi nok si at folk 
her vil ha tradisjonelle retter, men på en 
mager måte. Selv om mange er svært så 
bevisste, ser vi at det absolutt er 
behov for å lære opp kundene. 
Kunnskaper om fett-
utsmeltning er så 
som så, og for 
eksempel er det 
mange som bruker 
extra virgin olje til å  
 steke biff. De vanligste 
spørsmålene vi får dreier seg 
om steketid og tilbehør.  Og her er vi jo

ved sakens kjerne. Det er ved valg av 
tilbehøret at man styrer mye av sunn-
                          hetsgraden på en
                                  kjøttrett.

- Vi fokuserer derfor sterkt på sesong-
varer som tilbehør, og på denne årstiden 
mye på sopp og grønnsaker. I det hele 
tatt, alt hva Norge har å by på. Foruten 
tradisjonelle kjøttvarer selger vi mye 
frukt og grønt, kylling, fisk og økologisk 
svin. Og helhetsinntrykket er at kundene 
generelt er opptatt av sunt kosthold 
midt i uka, men at dette endrer seg til 

helgen. Da skal man unne seg 
noe ekstra godt, og ofte er det
jo slik at de fete produktene 
gir den riktig, gode smaken.

Hva foretrekker du selv da, Anette, 
hvis du virkelig skal spise sunt?

- Da går det gjerne i vegetarretter,
bønner, linser og sushi. Men jeg 
bruker fortsatt smør i maten, 
forsikrer hun.
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Kokebok på mobil gjør Norge sunnere
Over 2600 oppskrifter direkte til mobilen, helt gratis! Både til iPhone, 
Android og Windows.

-  matprat.no ønsker å være tilstede der 
folk har behov og ønske om informasjon 
og inspirasjon. Med MatPrat på mobi-
len er man bare noen tastetrykk fra en 
middagside, sier Mariann Sletten With, 
redaktør interaktiv på MatPrat, Opplys-
ningskontoret for egg og kjøtt. 

Sist ut av applikasjoner er Android og 
brukere av disse telefonene har vært 
flittige til å kommunisere at de ønsket 
en MatPrat applikasjon. – Forskjellen på 
applikasjonene ligger i operativsystemet 
bak selve telefonen og Android er et 
system utviklet av Google, forteller Slet-
ten With.

- Vi har virkelig gledet oss til den dagen 
vi kunne lansere denne løsningen, smiler 
Sletten With. Og svaret tilbake fra 
brukerne lot ikke vente på seg.  Allerede 
noen dager etter at applikasjonen ble 

sluppet hadde nærmere 2600 mobilbru-
kere lastet ned applikasjonen. 

matprat.no er en av Norges mest popu-
lære mat-nettsteder, med rundt 600.000 
unike brukere i måneden. Og med 2600 
oppskrifter er applikasjonen den største 
kokeboken på mobiltelefoner i Norge.

Med applikasjonene fra matprat.no kan 
man søke i alle oppskrifter, enten ved 
bruk av de velfungerende kategoriene 
eller i fritekstsøk. De ulike applikasjo-
nene er utviklet med tanke på bruker-
vennlighet og optimal utnyttelse av 
muligheten hos de ulike operativsyste-
mene. Det betyr at applikasjonene er 
noe forskjellige fra telefon til telefon. Vi 
har prøvd å sette behov inn i utviklingen, 
og på Android følger for eksempel en 
ingrediensliste med hver oppskrift, som 
også gjør seg perfekt som handleliste. 

Listen	er	laget	så	praktisk	at	man	kan	
huke av ingredienser man allerede har 
hjemme, eller for de råvarene man har 
lagt i handlekurven.

Mange av oppskriftene kan klart defi-
neres som Sunn MatPrat, så på denne 
måten er tilgjengeligheten til å la seg 
inspirere av sunne valg eller å ha konkret 
informasjon for hånden når man skal 
handle eller tilberede nærmest optimal, 
avslutter Sletten With entusiastisk.

 Applikasjonene kan lastes ned gratis fra 
matprat.no eller direkte på telefonen. 
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Aktivitetsplan 2. halvår 2010 
– fordelt på produkter

Tema     Produkter
   Rask Kjøttdeig, kyllinglår
   MatPrat koteletter 

   Lam Høstens ferske lammekjøtt

   Rein Reinsdyrkjøtt
 
   Sunn
   MatPrat Renskåret svinekjøtt, biffkjøtt

Utgiver 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40,
Postboks 395 Økern, 0513 Oslo
Telefon 23 18 30 00
Telefaks 73 56 48 01
www.matprat.no
e-mail: post@matprat.no

Redaksjon 
Åse Kringlebotn, ase.kringlebotn@matprat.no
Marit Løvbrøtte, marit.lovbrotte@matprat.no
Margot Loe, margot-s.loe@matprat.no
Even Nordahl, even.nordahl@matprat.no
Bjørn Tore Teigen, bjorn-tore.teigen@matprat.no

Foto
Gazoline, Holger Fangel, Synøve Dreyer, 
Alf Børjesson
 
Redaksjonell produksjon
Gazoline AS,
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Telefon 21 51 21 00
Telefaks 21 51 21 01
www.gazoline.no

Det blir ingen tradisjonell kampanje de to siste periodene i år. Det betyr 
ingen MatPrat-filmer på TV og ingen annonsering på print eller Internett. 
Redaksjonelt pressesamarbeid og aktivitet på matprat.no vil få fullt fokus.  

uke 33-36  kjøttdeig - koteletter
  
uke 37  kyllinglår

uke 38-42  lammestek - fårikålkjøtt - lam, ytrefilet

uke 43-44  reinsdyrstek - finnbiff/reinsdyrskav - ytrefilet av reinsdyr

uke 45-48  biffstrimler - strimlet svinekjøtt - biffer av storfe, ytrefilet storfe

Perioder og produkter 2. halvår

Dette betyr at ingen av våre fristende 
MatPrat-filmer blir kjørt på TV, det blir 
heller ingen kampanjer på matprat.no og 
heller ingen flere nummere av MatPrat 
Informerer i ordinær utgave.

Disse to kampanjene var ment å inne-
holde alle typer julemat: Rask MatPrat 
med førjuls-inspirasjon til raske og enkle 
måltider i en stresset førjulstid, Julekam-
panjen med de tradisjonelle produktene 
som ribbe og pinnekjøtt.
 
Vi gjør selvsagt så godt vi kan for å kom-
pensere for reduserte kampanje-
aktiviteter. MatPrat skal sørge for at 
forbrukerne får all den informasjonen 
de trenger om julematen.

Du kan trygt anbefale kundene dine å gå 
på matprat.no. Her kommer de garan-

tert i julemat-stemning. Oppskrifter på 
alle typer julemat kan du printe ut og 
legge ved kjøttdisken.

Stor og søt jul! 
Festfuglen kalkun, nye kaker og desser-
ter på matprat.no

Vi oppfordrer deg til å gå på matprat.
no/bransje. Under julekampanjen i 
høyremargen, finner du salgsfremmende 
plakater som du kan printe ut og henge 
på flere steder i butikken.
På matbilder.no finner du fristende bil-
der til egenannonsering og kundeaviser.

Mer	om	våre	aktiviteter	rundt	
julematen	kommer	i	et	avkortet	
MatPrat	Informerer	i	slutten	av	
november.

Det blir adskillig færre aktiviteter fra OEKs side på slutten av året. 
Rask MatPrat-kampanjen uke 48-49 går ut i sin helhet i betalte medier. 
Julematkampanjen uke 50-52 går også ut.

Endringer i Aktivitetsplanen!


